
Kontaktrådsmøde mandag d. 10-05 2021, kl. 19.00, i forsamlingshuset. 

 

Dagsorden.: 

 

  1.: Tilføjelser til dagsorden.  

Ingen tilføjelser 

  2.: Godkendelse af dagsorden.  

Godkendt 

  3.: Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Godkendt 

  4.: Sekretariatet. (valg)  

Alle er genvalgt, Viggo, Ivan, Tina S og Tina L 

  5.: Regnskab v/Ivan. 

Der er ikke sket noget pga. Corona. Nuværende bankbeholdning 
55.563,46 

25.000 er låst fast til dronefilm til reklamefremstød for Ilskov. 

  6.: Orientering fra arbejdsgrupperne. 

Møde med Komo fredag d. 7/5 vedr. markedsføring af Ilskov, der vil blive 
lavet forskellige tilbud. Inkluderet i tilbuddet skal være en fælles 
hjemmeside for byen. 

  7.: Vedligeholdelse. 

Flag ved indfaldsvejene er blevet skiftet igen søndag d.10/5-21. Der 
bestilles nye flag i bedre kvalitet. 

Ivan ryder op og nusser lidt om byen ligesom han plejer, tusind tak til 
Ivan. 

  8.: Idelister og projekter. 



Forslag om at oprette en ”idé boks” hvor byen kan sende forslag til 
projekter/forbedringer eller lignende, som kan tages op i kontaktrådet, 
og mange projekter kan der søges om tilskud til hos kommunen. 

  9.: Nedsættelse af arbejdsgrupper. 

 Ingen nye arbejdsgrupper. 

10.: Nyt fra foreningerne. 

FDF – er startet op igen efter Corona pause og alle har trængt til at 
komme i gang. Sommerlejer er planlagt og væbnerne skal på lejer i Kristi 
Himmelfart, der er et lille frafald primært pga. efterskole. 

Friluftsbadet – Vi er i gang med at gøre klar til ny sæson. Har fået ny 
legeplads som skal sættes op. 

Håber at åbne op til Pinse, men der er ikke endelige retningslinjer fra 
kommunen. 

Der mangler et par pladser i bestyrelsen, så skulle nogen sidde og 
brænde for det er i velkomne. 

Menighedsrådet – der er ikke så meget at berette, der er meget stille. 
Renovering af kirken er i gang. 

Menighedsrådet arbejder på at få en hjertestarter ude ved kirken, da det 
er en vejkirke. 

IKI – åbnede for udendørstræning i februar, og her er der god tilslutning.  

Der er åbnet for indendørs træning fra d. 6/5-21 med coronapas osv. dog 
ikke åbnet for selvtræning. 

Generalforsamling d. 25/5 

Der er et par ledige pladser i bestyrelsen. 

Borgerforeningen – der er ingen aktivitet. Der begynder at komme lidt 
udlejninger i bogen.  

Medlemsfald 

Forhåbentlig kommer der gang i både bankospil og fællesspisning til 
september. 



Der er kommet nye højtalere i den store sal. 

Generalforsamling 3/6-2021 

11.: Ilskov.net 

 Vi afventer nye tiltag i forbindelse med tilbud fra Komo 

12.: De næste møder. 

 23. august 2021, 9. november 2021, 16. februar 2022, 16. maj 2022 

13.: Eventuelt. 

 


